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دانشگاه  رئیس  مرادی،  محمودرضا  همچنین 
به  اشاره  با  هم  کرمانشاه  پزشکی  علوم 
می  خاطرنشان  درمان،  کادر  واکسیناسیون 
با  کرمانشاه  استان  در  »واکسیناسیون  کند: 
تزریق واکسن کرونا به ۳۰۵ نفر از همکاران 
در بخش های درمانی آغاز شده و در مراحل 
همه گیری  از  پس  یافت.  ادامه خواهد  بعدی 
کرونا، در استان با سه پیک بیماری مواجه بودیم 
که پیک اول بسیار ناچیز بود. پیک دوم بیماری 
در خرداد ماه به صورت متوسط بود، اما در 
پیک سوم در مهر ماه و آبان ماه شاهد بستری 
بیش از هزار و ۲۵۰ بیمار مبتال به کرونا در 

بیمارستان های استان بودیم.«
جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تزریق  اینکه چه زمان  به  پاسخ  ایران هم در 
کرونای  بخش  درمان  کادر  به  کرونا  واکسن 
بیمارستان های زیرمجموعه این دانشگاه تمام 
چند  به  واکسن  »تزریق  کرد:  بیان  می شود، 
عامل ارتباط دارد. اینکه تزریق ها از بخش های 
مرتبط با کرونا شروع شده، خود یک جمعیت 
زیادی در کشور را شامل می شود. بعد از آن 
که  می رسد  درمان  کادر  بقیه  به  نوبت  گروه، 
بعد  هستند.  فعال  غیرکرونایی  بخش های  در 
بهداشت که فقط بخش درمان آن  هم بخش 

چند هفته  طول خواهد کشید.«

پیش نیازهای واکسیناسیون سراسری 
کادر درمان

با  درمان  کادر  فعاالن  همه  واکسیناسیون 
نمایندگان  است.  مواجه  متعددی  چالش های 
تکمیل  برای  که  دارند  تاکید  پزشکی  جامعه 
فرآیند واکسیناسیون کادر درمان باید این موانع 

برداشته شود.
نظام  عالی  شورای  عضو  خادمی،  عباسعلی 
پزشکی کشور در گفتگو با سپید به چالش های 
واکسیناسیون سراسری کادر درمان اشاره می کند 
برای کادر  و می گوید: »تزریق واکسن کرونا 
درمان، اختیاری است. بسیاری از کادر درمان 
که به طور مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیت 

داشته اند، به کرونا مبتال شده اند. بنابراین برخی 
از اعضای کادر درمان که به کرونا مبتال شده اند، 
در صورتی که آنتی بادی بدن آنها همچنان باال 
باشد، احتمال دارد که فعال واکسن کرونا را 
تزریق نکنند. واکسن کرونای روسی نیز دو بار 
به فاصله ۲۰ روز از یکدیگر تزریق می شود و 
آنطور که اعالم شده است، اثربخشی آن سه ماه 
پس از تزریق، شروع می شود. وزارت بهداشت 
امید دارد که تا پایان امسال بتواند واکسیناسیون 

کادر درمان را تمام کند.«
او خاطرنشان می کند: »عالوه بر واکسن های 
وارداتی از روسیه، قرار است واکسن از منابع 
دیگر نیز تا پایان امسال وارد کشور شود. بر 

اساس اطالعاتی که به ما رسیده است، به بخش 
خصوصی نیز برای واردات واکسن اجازه داده 
شده است. با وجود تمام این تالش ها باید در 
نظر داشت که فرآیند اجرایی واردات واکسن 
و تزریق آن، طوالنی است. واکسن روسی هم 
باید در دمای منفی ۲۰ درجه نگهداری شود 
و شرایط تزریق خاصی دارد. سایر واکسن ها 
هم شرایط نگهداری و تزریق دیگری دارند. 
در  درمان  کادر  ایمنی  شرایط،  این  وجود  با 
برابر کرونا با کمک واکسیناسیون شاید چندین 

ماه طول بکشد.«
از  بارقه هایی  »متاسفانه  می دهد:  هشدار  او 
امیدواریم  می بینیم.  کرونا  چهارم  موج  خیز 
که این موج در حال شکل گیری، کنترل شود 
در  نشود.  سخت تر  کارشان  درمان،  کادر  تا 
کشورهایی نیز که واکسیناسیون کرونا را شروع 
کاهش  با  میرها  و  مرگ  آمار  هنوز  کرده اند، 
محسوسی مواجه نبوده است. بنابراین مردم و 
کادر درمان باید همچنان پروتکل های بهداشتی 
که  کنیم  فکر  نباید  درواقع  بگیرند.  را جدی 
بلکه به  اثر فوری دارد،  واکسیناسیون کرونا، 
احتمال زیاد بعد از گذشت پنج تا شش ماه 
از واکسیناسیون سراسری، اوضاع کنترل کرونا 

بسیار بهتر خواهد شد.«
خادمی تصریح می کند: »حتی اثربخشی واکسن 
ایمنی  تا  ماه طول می کشد  آنفلوآنزا هم یک 

ایجاد کند. واکسن روسی که وارد شده است، 
پایه آن بر اساس ویروس ضعیف شده کرونا 
است. تاکید می شود که زودتر از سه ماه بعد از 
تزریق این واکسن، ماسک ها برداشته نشود. به 
نظر می رسد که واکسن هایی مثل آسترازنکا و 
فایزر، اثربخشی باالتر و عوارض بیشتری داشته 
واکسن هایی  کال  و  روسی  واکسن  اما  باشد، 
که پایه ساخت آن بر اساس ویروس ضعیف 
شده کرونا است، اثربخشی کمتر ولی عوارض 
جانبی کمتری نیز دارد و واکسن های امن تری 

می شود.« شناخته 
او با اشاره به اولویت های تزریق واکسن کرونا 
برای کادر درمان یادآور می شود: »فعال آن گروه 
از کادر درمان کرونا که در بخش مراقبت های 
تزریق  نخست  اولویت  در  دارند،  قرار  ویژه 
واکسن کرونا قرار گرفته اند. سپس سایر اعضای 
کادر درمان که در سایر بخش های درمان کرونا 
فعالیت دارند، در اولویت قرار دارند. در مراحل 
در  بیمارستانی  درمان  کادر  سایر  نیز  بعدی 
بخش های پرخطر مثل متخصصان بخش های 
و  عمومی  کودکان،  ریه،  داخلی،  عفونی، 
دندانپزشکان در اولویت واکسیناسیون هستند. 
پس از آنها نیز کادر درمان فعال در مطب ها که 
در بخش های پرخطر فعال هستند، در اولویت 
باالتری برای تزریق واکسن کرونا قرار دارند.«
شورای  رئیس  نایب  فرقان،  فرزاد  همچنین 
عالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید 
سریع تر  واکسیناسیون  ضرورت  به  اشاره  با 
کادر درمان، یادآور می شود: »اول اینکه باید 
در نظر داشت که هنوز هیچ پیش بینی دقیقی 
مبنی بر میزان اثربخشی واکسن روسی کرونا 
نمی توان داشت و برای رصد نتایج نهایی باید 
این  دیگر  مهم  نکته  باشیم.  زمان  گذر  منتظر 
است که کارکنان بخش پذیرش بیمارستان ها 
به  ابتال  بیشتر در معرض  اورژانس،  و بخش 
کرونا قرار دارند. بیمارانی که به این بخش ها 
به  مبتال  که  نیست  معلوم  می کنند،  مراجعه 
کرونا هستند یا خیر. بنابراین احتمال دارد که 
نسبت  به  بخش ها  این  در  فعال  درمان  کادر 
بخش های درمان کرونا، پروتکل های بهداشتی 
که  حالی  در  نکنند،  رعایت  درصد   1۰۰ را 
کارکنان آ ی سی یو در بخش های درمان کرونا، 
در  می دهند.  انجام  از خود  بیشتری  حفاظت 
نتیجه، همین اتفاق ممکن است تهدید جدی 
برای سالمت این گروه از کادر درمان باشد. 
به همین علت هم باید کادر درمان فعال در 
بخش های پذیرش و اورژانس نیز در اولویت 

تزریق واکسن کرونا باشند.«
او با اشاره به اینکه برای ارتقای سالمت جامعه 
واکسن  تزریق  اولویت  در  درمان  کادر  باید 
کرونا باشد، تصریح می کند: »اگر کادر درمان 
خسته شود، انرژی اش از بین برود و به دلیل 
ابتال به کرونا، بیمار یا فوت شود، این اتفاق 
موجب می شود که مردم هم به شدت آسیب 
ببینند. به همین دلیل نیز تزریق واکسن کرونا 
برای کادر درمان به ارتقای سالمت کل جامعه 

نیز منتهی می شود.«
با تکمیل فرآیند واکسیناسیون کادر درمان، قطعا 
مراکز درمانی نیز با توان بیشتری می توانند به 
بیماران مبتال به کرونا خدمت کنند و کیفیت 
ارائه خدمات در مراکز درمان کرونا نیز ارتقا 

خواهد یافت.

یوسفی:  به شخصه به تاثیر 
مثبت و قابل توجه واکسن روسی 

برای جلوگیری از انتشار و ابتال 
به کووید 19 ایمان دارم. به ویژه 

اینکه این واکسن طی روزهای 
اخیر نشان داده است بسیار 

کم عارضه بوده و تنها در برخی 
موارد شخص بعد از تزریق، تب 

مختصر و بدن درد را تجربه 
می کند که عمومی هم نیست

بدیعی: در گام نخست، 
کارکنان فعال در بخش های 
مراقبت ویژه بیماران مبتال 

به کرونا و بدون سابقه ابتال 
به بیماری کووید19 علیه 

این بیماری واکسینه شدند. 
در مرحله دوم هم کارکنان 
اورژانس و دیگر بخش های 
کرونایی زیرپوشش واکسن 

کرونا قرار می گیرند

خادمی: تزریق واکسن کرونا 
برای کادر درمان، اختیاری است. 

بسیاری از کادر درمان که به 
طور مستقیم در مراکز درمان 

کرونا فعالیت داشته اند، به کرونا 
مبتال شده اند. بنابراین برخی 

از اعضای کادر درمان که به 
کرونا مبتال شده اند، در صورتی 
که آنتی بادی بدن آنها همچنان 
باال باشد، احتمال دارد که فعال 

واکسن کرونا را تزریق نکنند
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